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Termin 
 

 
13 marca  – 30 kwietnia 2020 r.  
 

  

Liczba 
uczestników 

 

 
 
7 osób przesłało swoje uwagi drogą elektroniczną 
 

  

Organizatorzy 
 
 
 
 

Przedmiot 
konsultacji 

 

 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej 
 
 

 

Elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia. Projekt 
przewiduje zbudowanie jeszcze w tym roku 46 takich stacji, z 92 
punktami ładowania. Pokazujemy torunianom mapkę z 
lokalizacjami i pytamy o opinię. 

Państwa na całym świecie starają się ograniczyć emisję CO2 
pochodzącą z transportu drogowego, a transport elektryczny staje 
się coraz bardziej istotnym elementem strategicznego rozwoju 
motoryzacji. Dane opublikowane przez Parlament Europejski 
wskazują, że  prawie 30% całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej 
pochodzi z sektora transportu, z czego aż 72% – z transportu 
drogowego . W celu redukcji tak wysokiej emisji, Unia Europejska 
ustanowiła cel polegający na zmniejszeniu emisji CO2 z transportu o 
60%, w porównaniu z poziomami z 1990 r. Cel ten powinien zostać 
zrealizowany do 2050 r. Do jego wykonania ma się przyczynić m.in. 
zamiana tradycyjnych samochodów na elektryczne. 

Wdrażanie mobilności elektrycznej związane jest przede wszystkim z 
celami energetycznymi i ekologicznymi. Cele energetyczne wiążą się 
z większym uniezależnieniem od paliw kopalnych, których zapasy 
kurczą się coraz bardziej. Natomiast cele ekologiczne dążą przede 
wszystkim do redukcji zanieczyszczeń i hałasu. Większa świadomość 
społeczna oraz dbałość o środowisko naturalne powodują, że coraz 
częściej zastanawiamy się nad wyborem samochodu elektrycznego. 
Należy spodziewać się, że w latach kolejnych udział tego środka 
transportu na naszych drogach znacznie wzrośnie. Dlatego warto 
zadbać o stworzenie odpowiednich warunków dla jego rozwoju oraz 
prawidłowego funkcjonowania również w przestrzeni naszego 
miasta. 
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Dlatego właśnie w Toruniu zostaną zbudowane nowe stacje 
ładowania samochodów elektrycznych 
Prezydent Miasta Torunia opracował projekt planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 
Zgodnie z obowiązującym prawem taki dokument musi powstać w 
miastach o liczbie mieszkańców co najmniej 100 000, w których 
zarejestrowanych jest przynajmniej 60 000 pojazdów 
samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 
pojazdów - a Toruń spełnia takie kryteria. Projekt wypełnia 
obowiązki wynikające z art. 62 ust. 3 z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2019 poz. 
1124). 

Zadania wynikające z ustawy musimy zrealizować do końca 2020 
roku  - poprzez wybudowanie 46 stacji z 92 punktami do ładowania 
(każda stacja ma dwa punkty ładowania). Wykonawcą stacji w 
naszym mieście jest Energa Operator S.A., czyli lokalny Operator 
Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej. 

Co w ramach konsultacji? 
W oparciu o opinię naszego lokalnego operatora wytypowano 58 
miejsc, w których mogą powstać stacje z punktami ładowania. W 
niektórych lokalizacjach, z uwagi na możliwości przestrzenno-
energetyczne,  zaproponowano po 2 takie stacje. 

 W ramach konsultacji zbieraliśmy elektronicznie uwagi i 
opinie dotyczące wskazanych lokalizacji oraz  

 Ewentualne wskazania innych miejsc, w których warto 
rozważyć budowę kolejnych stacji.  
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Jak wziąć udział w konsultacjach? 

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju 
konsultacje były prowadzone DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Taka 
forma spełnia ustawowe wymogi procesu konsultacyjnego 
dla tego przedsięwzięcia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akcja 
informacyjno-
promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
Konsultacjom społecznym, towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: www.torun.pl, 

www.konsultacje.torun.pl 
 informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 

oraz Radnym Rady Miasta Torunia 
 informacje w mediach lokalnych 

 
 
 
Harmonogram konsultacji społecznych 
- 13 marca 2020 r. - początek konsultacji społecznych 
- 13 marca – 30 kwietnia 2020 r. - zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 30 kwietnia 2020 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
 

 

Koszty 
 

Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo 
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Uwagi 
Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji 
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I. Uwagi przesłane drogą elektroniczną Odpowiedź 

1. 
W ramach zaproszenia do konsultacji społecznych ws. ładowarek pojazdów 
elektrycznych, popieram / proponuję następujące lokalizacje: 
- skrzyżowanie ul. Zbożowej i Szosy Chełmińskiej (już zaznaczone na mapie), 
- ul. Bema pod siedzibą Energa-Operator S.A. Oddziału w Toruniu (już 
zaznaczone na mapie), 
- Cinema City ul. Czerwona Droga (już zaznaczone na mapie), 
- CH Toruń Plaza, 
- CH Toruń Kometa. 
 

Do analizy 

Typowanie lokalizacji, w których mogą powstać  stacje ładowania 
samochodów elektrycznych odbywało się w oparciu o 2 podstawowe 
zasady: 

 grunty musiały być w posiadaniu Gminy Miasta Toruń, 
 Energa Operator powinien mieć możliwość szybkiego 

wykonania przyłącza. 

Warunki te zapewniają bowiem szybką realizację procesu 
inwestycyjnego oraz minimalizację kosztów budowy stacji. 

Możliwość budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych w  
lokalizacjach CH Plaza i CH Kometa, będzie szczegółowo analizowane, 
jeżeli pojawi się zapotrzebowanie na tego typu usługę w tych 
miejscach. Zazwyczaj centra handlowe w takich przypadkach,  same  
występują z inicjatywą budowy. 

2. 
w ramach konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych na terenie Torunia, chciałbym zaproponować 
następujące lokalizacje: 

 okolice CH Toruń Plaza przy ul. Broniewskiego  
 okolice CH Kometa przy ul. Grudziądzkiej 
 parking przy Energa Opereator, ul. Józefa Bema 124 A (już 

Do analizy 

Typowanie lokalizacji, w których mogą powstać  stacje ładowania 
samochodów elektrycznych odbywało się w oparciu o 2 podstawowe 
zasady: 

 grunty musiały być w posiadaniu Gminy Miasta Toruń, 
 Energa Operator powinien mieć możliwość szybkiego 



 
 

8 
 

zaznaczone na mapie)   
 pas drogowy ul. Zbożowej (parking) (już zaznaczone na mapie) 
 pas drogowy Al. 700-lecia (już zaznaczone na mapie) 
 pas drogowy ul. Kopernika, Plac Rapackiego (już zaznaczone na 

mapie) 
 parking przy Hali Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Józefa Bema 31  

(już zaznaczone na mapie) 
 parking przy targowisku, przy ul. Szosa Chełmińska 29-35 (już 

zaznaczone na mapie)   

 

wykonania przyłącza. 

Warunki te zapewniają bowiem szybką realizację procesu 
inwestycyjnego oraz minimalizację kosztów budowy stacji. 

Możliwość budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych w  
lokalizacjach CH Plaza i CH Kometa, będzie szczegółowo analizowane, 
jeżeli pojawi się zapotrzebowanie na tego typu usługę w tych 
miejscach. Zazwyczaj centra handlowe w takich przypadkach,  same  
występują z inicjatywą budowy. 

3. 
Dzień dobry, 
zalecam umieszczenie stacji na parkingach przy zespołach szkół np. ul Raszei  

 

 Do analizy 

Typowanie lokalizacji, w których mogą powstać  stacje ładowania 
samochodów elektrycznych odbywało się w oparciu o 2 podstawowe 
zasady: 

 grunty musiały być w posiadaniu Gminy Miasta Toruń, 
 Energa Operator powinien mieć możliwość szybkiego 

wykonania przyłącza. 

Warunki te zapewniają bowiem szybką realizację procesu 
inwestycyjnego oraz minimalizację kosztów budowy stacji. 
Jeżeli pojawi się zapotrzebowanie na budowę stacji  przy zespołach 
szkół, to wskazane lokalizacje będą analizowane pod kątem możliwych 
realizacji.  
Należy pamiętać, że stacje samochodów elektrycznych budowane są 
głównie na potrzeby osób przyjeżdżających do Torunia, gdyż koszt 
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takiego ładowania jest wyższy aniżeli  ładowanie własną ładowarką 
domową. 

4.  
W sprawie stacji ładowania - bardzo bym prosił pytać zainteresowanych, 
weryfikować, czy mają w ogóle auto elektryczne, czy nie. Inaczej konsultacje 
będą szkodliwe, a nie pomocne. 
 
Jeśli mogę pomoc, to chętnie to zrobię. Jeżdżę elektrykiem po Toruniu od 
prawie 4 lat.  
 

Odpowiedź 

Samochody elektryczne są rejestrowane w Toruniu, dlatego ich ilość 
jest znana. 

Stacje samochodów elektrycznych budowane są głównie na potrzeby 
osób przyjeżdżających do Torunia, gdyż koszt takiego ładowania jest 
wyższy aniżeli  ładowanie własną ładowarką domową.  

5. 
Proponuję parking przy galerii AMC od strony dostawczej - wjazd od ulicy 
Wiązowej i zaraz po lewej stronie. Ta część parkingu jest z reguły pusta. 
 
Jednocześnie chciałbym spytać jakiej mocy i jakie standardy gniazd są 
przewidywane? 

 

Do analizy 

Typowanie lokalizacji, w których mogą powstać  stacje ładowania 
samochodów elektrycznych odbywało się w oparciu o 2 podstawowe 
zasady: 

 grunty musiały być w posiadaniu Gminy Miasta Toruń, 
 Energa Operator powinien mieć możliwość szybkiego 

wykonania przyłącza. 

Warunki te zapewniają bowiem szybką realizację procesu 
inwestycyjnego oraz minimalizację kosztów budowy stacji. 

Możliwość budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych 
będzie szczegółowo analizowane, jeżeli pojawi się zapotrzebowanie na 
tego typu usługę w tym miejscu.  Zazwyczaj centra handlowe w takich 
przypadkach,  same  występują z inicjatywą budowy. 

Należy również pamiętać, że postawienie stacji na parkingu ,wiąże się  
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z wyłączeniem z użytkowania przynajmniej 3 miejsc parkingowych. 

6. 
Pragnę zauważyć, że brakuje stacji w centralnie w kwadracie : Szosa 
Chełmińska x Grudziądzka x Trasa Średnicowa. 
 
Może warto byłoby pomyśleć o stacjach w okolicy Podgórnej ( np. w okolicy 
Kołątaja), Ogrodowej (np. koło szkoły), Dekerta (np. koło przedszkola) czy 
też w okolicy Komendy Policji na Grudziądzkiej (koło cmentarza). 
 
Stacja koło Straży Pożarnej czy przy targowisku to mało. Mieszka tu i pracuje 
dużo osób, są szkoły 
W załączeniu zdjęcie z "białą plamą" w centrum. 
 

 

Do analizy 

Typowanie lokalizacji, w których mogą powstać  stacje ładowania 
samochodów elektrycznych odbywało się w oparciu o 2 podstawowe 
zasady: 

 grunty musiały być w posiadaniu Gminy Miasta Toruń, 
 Energa Operator powinien mieć możliwość szybkiego 

wykonania przyłącza. 

Warunki te zapewniają bowiem szybką realizację procesu 
inwestycyjnego oraz minimalizację kosztów budowy stacji. 

Jeżeli pojawi się zapotrzebowanie na budowę stacji we wskazanych 
lokalizacjach, będą one analizowane pod kątem możliwych realizacji. 

Stacje samochodów elektrycznych budowane są głownie na potrzeby 
osób przyjeżdżających do Torunia, gdyż koszt takiego ładowania jest 
wyższy aniżeli  ładowanie własną ładowarką domową. 

7. Generalnie lokalizacje są jakie są, dobrze że są w przystępnych miejscach w 
okolicach Starówki ( punkt przy zamku to porażka ze względu na ciasną 
bramę).  
 
Wydaje mi się że przydał by się punkt gdzieś na parkingu Carrefoura i Leroy 

Do analizy 

Typowanie lokalizacji, w których mogą powstać  stacje ładowania 
samochodów elektrycznych odbywało się w oparciu o 2 podstawowe 
zasady: 
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Merlin, jest to bardzo uczęszczane miejsce.  
 
Proszę także zadbać o odpowiednie oznaczenie znakami pionowymi i 
poziomymi, tak aby uchronić te miejsca przed blokowaniem ich przez 
samochody spalinowe.  
 
Mam także nadzieję iż miejsca konsultowane są ze specjalistami od CPTED i 
jeżeli nie spełniają oczekiwań to zostaną one dostosowane.  
 
Mam także nadzieję że to nie jest ostatnie słowo i Miasto będzie dążyć dalej 
aby osiągnąć target podobny jak w Holandii gdzie średnio przypada 1 punkt 
na 100 mieszkańców (przykładowo Dordrecht - liczba ludności: 113381, ilość 
punktów ładowania 1113 i ciągle się powiększa). 

 grunty musiały być w posiadaniu Gminy Miasta Toruń, 
 Energa Operator powinien mieć możliwość szybkiego 

wykonania przyłącza. 

Warunki te zapewniają bowiem szybką realizację procesu 
inwestycyjnego oraz minimalizację kosztów budowy stacji. 

Możliwość budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych 
będzie szczegółowo analizowane, jeżeli pojawi się zapotrzebowanie na 
tego typu usługę w tym miejscu. Stacje samochodów elektrycznych 
budowane są głownie na potrzeby osób przyjeżdżających do Torunia, 
gdyż koszt takiego ładowania jest wyższy aniżeli  ładowanie własną 
ładowarką domową.. 

Stacje samochodów elektrycznych budowane są głównie na 
potrzeby osób przyjeżdżających do Torunia, gdyż koszt takiego 
ładowania jest wyższy aniżeli  ładowanie własną ładowarką 
domową. 

Budowa  stacji wspiera rozwój elektromobilności w naszym mieście. 
Docelowa ilość stacji zależeć będzie od zapotrzebowania na tego typu 
usługi w przyszłości.   

Wszystkie punkty ładowania samochodów elektrycznych będą 
odpowiednio oznakowane  i zgodne z obowiązującymi standardami. 
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Podsumowanie 
 

Konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych na terenie Torunia odbywały się w 
terminie 13 marca –  30 kwietnia 2020 r.  
 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, konsultacje były 
prowadzone drogą elektroniczną - taka forma spełnia ustawowe 
wymogi procesu konsultacyjnego dla tego przedsięwzięcia.  
 
W ramach procesu wpłynęło siedem uwag. Większość z nich 
odnosiła się pozytywnie do zaproponowanych lokalizacji stacji 
ładowania samochodów elektrycznych.  Wskazano również kilka 
dodatkowych miejsc, w których warto rozważyć budowę takich 
stacji w przyszłości: 
-  przy Centrum Handlowym Toruń Plaza, 
- przy Centrum Handlowym Toruń Kometa, 
- na parkingu przy Galerii AMC, 
- przy zespołach szkół, 
- w kwartale ulic:  Szosa Chełmińska  -  Grudziądzka  - Trasa 
Średnicowa. 
 
Jeżeli pojawi się zapotrzebowanie na budowę stacji we wskazanych 
lokalizacjach, będą one analizowane pod kątem możliwych 
realizacji. 

W pierwszym etapie realizowane będą,  wskazane w ramach 
konsultacji  - 46 stacji  w 36 lokalizacjach. Dodatkowe lokalizacje 
będą realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. 

 

 

 

Załączniki 
 

Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych 
 

Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik Informacje w mediach lokalnych 

Informacje na stronie internetowej torun.pl,16 marca 2020 r.  

 

Cały tekst: 

Rozpoczynamy elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na terenie Torunia. 

Projekt przewiduje zbudowanie jeszcze w tym roku 46 takich stacji, wyposażonych łącznie w 92 
punkty ładowania. Pokazujemy torunianom mapkę z rozmieszczeniem stacji oraz tabelę z 
zestawieniem tych miejsc i pytamy o opinię oraz uwagi na temat propozycji lokalizacyjnych. 

Ze względu na stan epidemiczny konsultacje odbywają się WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. 
Czekamy na e-maile z uwagami, które można przesyłać na adres: konsultacje@um.torun.pl. Termin 
nadsyłania uwag - do 6 kwietnia 2020 r. 
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Informacje na stronie konsultacje.torun.pl, 13 marca 2020 r. 
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Cały tekst: 

Rozpoczynamy elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące lokalizacji stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na terenie Torunia. Projekt przewiduje zbudowanie jeszcze w tym roku 46 takich 
stacji, z 92 punktami ładowania. Pokazujemy torunianom mapkę z lokalizacjami i pytamy o opinię. 

Państwa na całym świecie starają się ograniczyć emisję CO2 pochodzącą z transportu drogowego, a 
transport elektryczny staje się coraz bardziej istotnym elementem strategicznego rozwoju 
motoryzacji. Dane opublikowane przez Parlament Europejski wskazują, że  prawie 30% całkowitej 
emisji CO2 w Unii Europejskiej pochodzi z sektora transportu, z czego aż 72% – z transportu 
drogowego (zobacz kompletny raport >>>). W celu redukcji tak wysokiej emisji, Unia Europejska 
ustanowiła cel polegający na zmniejszeniu emisji CO2 z transportu o 60%, w porównaniu z poziomami 
z 1990 r. Cel ten powinien zostać zrealizowany do 2050 r. Do jego wykonania ma się przyczynić m.in. 
zamiana tradycyjnych samochodów na elektryczne. 

Wdrażanie mobilności elektrycznej związane jest przede wszystkim z celami energetycznymi i 
ekologicznymi. Cele energetyczne wiążą się z większym uniezależnieniem od paliw kopalnych, 
których zapasy kurczą się coraz bardziej. Natomiast cele ekologiczne dążą przede wszystkim do 
redukcji zanieczyszczeń i hałasu. Większa świadomość społeczna oraz dbałość o środowisko naturalne 
powodują, że coraz częściej zastanawiamy się nad wyborem samochodu elektrycznego. Należy 
spodziewać się, że w latach kolejnych udział tego środka transportu na naszych drogach znacznie 
wzrośnie. Dlatego warto zadbać o stworzenie odpowiednich warunków dla jego rozwoju oraz 
prawidłowego funkcjonowania również w przestrzeni naszego miasta. 

Dlatego właśnie w Toruniu zostaną zbudowane nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych 
Prezydent Miasta Torunia opracował projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych. Zgodnie z obowiązującym prawem taki dokument musi powstać w miastach 
o liczbie mieszkańców co najmniej 100 000, w których zarejestrowanych jest przynajmniej 60 000 
pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów - a Toruń 
spełnia takie kryteria. Projekt wypełnia obowiązki wynikające z art. 62 ust. 3 z ustawy z 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2019 poz. 1124 ). 

Zadania wynikające z ustawy musimy zrealizować do końca 2020 roku  - poprzez wybudowanie 46 
stacji z 92 punktami do ładowania (każda stacja ma dwa punkty ładowania). Wykonawcą stacji w 
naszym mieście jest Energa Operator S.A., czyli lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego energii 
elektrycznej. 

 

Co w ramach konsultacji? 
W oparciu o opinię naszego lokalnego operatora wytypowano 58 miejsc, w których mogą powstać 
stacje z punktami ładowania. W niektórych lokalizacjach, z uwagi na możliwości przestrzenno-
energetyczne,  zaproponowano po 2 takie stacje. 

 W ramach konsultacji zbieramy elektronicznie uwagi i opinie dotyczące wskazanych 
lokalizacji. 

 Dodatkowo, czekamy na ewentualne wskazania innych miejsc, w których warto rozważyć 
budowę kolejnych stacji. Propozycje te będą analizowane pod kątem możliwości 
technicznych podłączenia do sieci elektrycznej oraz odpowiednich warunków terenowych. 
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Gdzie proponujemy zlokalizować stacje? 

 przejdź do MAPY, na której zaznaczyliśmy wszystkie propozycje 
 pobierz plik .pdf z listą zaproponowanych lokalizacji stacji 

Jak wziąć udział w konsultacjach? 

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju konsultacje są prowadzone DROGĄ 
ELEKTRONICZNĄ. Taka forma spełnia ustawowe wymogi procesu konsultacyjnego dla tego 
przedsięwzięcia. 

 Prześlij nam swoją opinię mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl 

 Czekamy do 30 kwietnia 2020 r. (pierwotny termin 6 kwietnia został ZOSTAŁ WYDŁUŻONY 
DO DNIA 30 KWIETNIA 2020 R.) 

 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, we 
współpracy merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMT.  
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Informacja na stronie radia GRA FM Toruń, 18 marca 2020 r. 
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Informacje stronie Tylko TORUŃ.pl, 18 marca 2020 r. 

 

Cały tekst: 

Rozpoczynają się konsultacje społeczne, dotyczące lokalizacji stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych na terenie Torunia. W naszym mieście powstanie łącznie 46 takich stacji. W związku 
z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego, konsultacje odbędą się w formie elektronicznej. 
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie do 6 kwietnia. 

Unia Europejska postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z transportu o 60 proc. 
do 2050 r. Jednym z narzędzi do realizacji tego zadania może być zamiana tradycyjnych samochodów 
na elektryczne. Do końca 2020 r. w Toruniu zostanie wybudowanych 46 stacji do ładowania pojazdów 
elektrycznych. Na każdą z nich będą przypadać dwa punkty ładowania. Projekt planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych musi zostać stworzony w każdym mieście 
powyżej 100 tys. mieszkańców, w którym zarejestrowane jest co najmniej 60 tys. samochodów i na 
każdy 1 tys. osób przypada min. 400 pojazdów. Toruń spełnia wszystkie te kryteria.  

Docelowa lokalizacji stacji ładowania zostanie uzgodniona z mieszkańcami w ramach elektronicznych 
konsultacji społecznych. Zostało wytypowanych 58 potencjalnych miejsc, w których mogłoby powstać 
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stacje. Z proponowanymi lokalizacjami można zapoznać się na specjalnie w tym celu stworzonej 
mapie. Mieszkańcy mogą kierować swoje uwagi i opinie, dotyczące wskazanych lokalizacji, drogą 
mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl. Torunianie mogą również przekazywać swoje 
propozycje miejsc, w których warto by postawić stację, a które nie zostały uwzględnione na mapie. 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia czeka na wszystkie opinie do 6 
kwietnia. 

 

 

 

Informacje stronie Toruń twoje-Miasto.pl, 16 marca 2020 r. 
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Artykuł na stronie Portalu Samorządowego, 14 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

Cały tekst: 

Komisja Europejska ogłosiła, że nie zamierza przesuwać terminu ograniczania emisji CO2, mimo 
pandemii koronawirusa. To oznacza, m.in. rozwój ekologicznego transportu. Polskie samorządy, m.in. 
Warszawa, Gorzów, Wrocław czy Bydgoszcz rozpoczęły właśnie konsultacje w sprawie 
elektromobilności. 

 

 Mimo epidemii, Komisja Europejska nie planuje zmieniać terminów wprowadzania 
kolejnych elementów tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. 

 Oznacza to, że samorządy muszą zrealizować m.in. obowiązek przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, dotyczących liczby i umiejscowienia punktów ładowania samochodów 
elektrycznych. 

 Punkty te mają zacząć działać do końca 2020 r. Ich wymagana liczba w danym mieście 
zależna jest od liczby mieszkańców oraz liczby samochodów. 

Europejski Zielony Ład to strategia, której realizacja ma do 2050 r. uczynić europejską gospodarkę 
neutralną dla klimatu. Plan działań obejmuje kilka kluczowych obszarów polityki, które wymagają 



 
 

21 
 

zmian w celu obniżenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Są to np. budownictwo, rolnictwo, 
przemysł, czy transport. Za około 30 lat Europa ma osiągnąć zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 90 proc., m.in. poprzez rozwój infrastruktury elektromobilności. 

Na arenie międzynarodowej rozpoczęła się dyskusja, czy realizacja zielonego ładu nie powinna zejść 
na dalszy plan z powodu epidemii COVID-19. Minister Klimatu Michał Kurtyka, zwrócił się nawet z 
apelem do komisarzy europejskich, o przesunięcie terminów wprowadzania zaplanowanych 
rozwiązań. Szczególnie tych, które mają zostać wdrażane w latach 2022 - 2025.  

– Dotyczy to nie tylko naszego celu obejmującego odnawialne źródła energii, ale także innych celów 
zapisanych w polityce klimatycznej i energetycznej UE – przekonywał.  

W odpowiedzi, Frans Timmermans, który jest przewodniczącym wykonawczym KE ds. Europejskiego 
Zielonego Ładu podkreślił, że mimo iż prace nad dokumentami mającymi doprowadzić do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej zaczęły się w dość trudnych warunkach, KE nie zamierza z nich rezygnować, 
ani ich przekładać. Jeszcze we wrześniu 2020 roku chce przedstawić plany umożliwiające 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 50-55 proc. w porównaniu do 1990 roku. 

– Będziemy nadal intensywnie współpracować z naszymi partnerami na całym świecie, korzystając z 
dostępnych narzędzi i zachęcać do zwiększania ambicji oraz prac związanych z takimi kwestiami jak 
zrównoważone finansowanie zmian oraz wprowadzanie rozwiązań związanych z klimatycznymi 
zmianami – napisał w oświadczeniu. 

– W obecnej sytuacji jest to niewątpliwie spore wyzwanie, jednak determinacja KE wskazuje, że nie 
będzie od tego ucieczki, ani żadnego przesunięcia. Jednym z obszarów, nad którym mimo pandemii 
trwają prace, jest elektromobilność. Neutralność klimatyczna jest celem niezwykle istotnym dla 
przyszłości gospodarek i ochrony środowiska, dlatego Unia trwa przy swoim stanowisku, stanowczo 
powtarzając, iż plan zostanie utrzymany – mówi Tomasz Żołyniak, prezes Energii Polskiej.  

Gminom, w zależności m.in. od liczby mieszkańców i zarejestrowanych samochodów, wyznaczono 
minimalną liczbę punktów ładowania zainstalowanych w stacjach, które powinny się pojawić do 
końca tego roku. I tak, w gminach, w których jest więcej niż 100 tys. mieszkańców i zarejestrowano 
tam co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych, a na 1000 mieszkańców przypada tam nie mniej 
niż 400 pojazdów samochodowych, minimalna liczba punktów ładowania to 60. 

 


